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WONDERFUL OF EAST EUROPE 

GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8 วนั 5 คนื 

“เทีย่วยโุรปตะวนัออกกบั 5 ประเทศในฝนั” 

 

เยอรมนั ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน ์โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์มหาวหิารเฟราเอน จตัรัุส Marienplatz 

เช็ก สมัผัสเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ ถา่ยภาพไฮไลท!์ ปราสาทครมุลอฟ อนุสรณ์สถานJan Hus เยีย่มชม 

ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติัส สะพานชารล์ส ์โบสถต์นิ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

สโลวาเกยี เชค็อนิสถานทีช่ ือ่ดัง! ปราสาทบราตสิลาวา โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ 

ฮงัการ ี ลอ่งเรอืชมความงามของแมน่ ้าดานูบ แมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในสหภาพยโุรป รปูปัน้เจา้หญงินอ้ย  

 ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบดูาเปสต ์โบสถ ์Matthias Church และ Fisherman's Bastion 

ออสเตรยี เทีย่วชม เมอืงฮลัสส์ตทัท ์หมูบ่า้นรมิทะเลสาบสวยทีส่ดุในโลก และ ความงดงามสถาปัตยกรรมเกา่แกข่อง  

 มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน พระราชวังฮอฟบวรก์ โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา เสาศกัดิส์ทิธิ ์Column of Pest 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETHIHAD AIRWAYS  

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว / 

เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

13-20 มถินุายน 

66 

57,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี  

ราคา 14,500 

บาท) 

52,400 12,500 25  

12-19 กนัยายน 

66 

57,900 52,400 12,500 25  

19-26 กนัยายน 

66 

57,900 52,400 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 FLIGHT:  

 DEPARTURE : EY407 BKK-AUH 19.55-23.25   //  EY005 AUH-MUC 02.35-06.55   

 RETURN    : EY054 VIE-AUH 11.45-19.10  //  EY402 AUH-BKK 21.40-07.20     

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการ

บนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิ

แท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.55 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY407 

23.25 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

02.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่EY005 

06.55 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินกิ ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้

น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ถ่ายภาพดา้นหนา้ 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ประเทศเยอรมนั – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– เมอืงมวินกิ – 

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์– มหาวหิารเฟราเอน - New Town Hall - จตัรุสั Marienplatz    อาหาร

เทีย่ง, เย็น 
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Castle) (ระยะทาง 154 กม./ 2.30 ชม.) เป็นปราสาททีง่ดงามและสวยดั่งเทพนยิายทีสุ่ดอกีแห่งหนึง่

ของโลก ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางทวิทัศน์ยังยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ และยังเป็นตน้แบบปราสาทเจา้หญงิ

นทิราในสวนสนุกดสินยีแ์ลนดอ์กีดว้ย  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

  

น า ท่ า น เ ดินท า ง สู่  เ มื อ ง มิว นิ ก  (Munich) 

(ระยะทาง 126 กม./ 2 ชม.)  

อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสาม

ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และ

เป็นหนึ่งในเมืองมั่ งคั่ งที่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  

 

พาทกุทา่นไปเชค็อนิสถานทีช่ ือ่ดังทีม่คีวามส าคัญของเมอืงมวินกิ  

 

เริม่ตน้ที ่โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter Church)  

โบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถท์ีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง เป็นโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จุด

ตัง้ตน้มมีาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 และผ่านการพัฒนามาหลายครัง้ จนมาถงึปี ค.ศ.1837 ทีพ่รอ้มสมบรูณ์ทัง้

จติรกรรมฝาผนัง เพดานและแทน่บชูากลางโบสถ ์ 

 

จากนัน้เยีย่มชม มหาวหิารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral)  

เป็นโบสถท์างครสิตศ์าสนานกิายโรมนัคาทอลกิทีเ่กา่แกแ่ละผา่นประวัตศิาสตรช์ว่งสงครามโลก จดุเดน่ของ

โบสถแ์ห่งนี้คอื โดมหอมหัวใหญ่สฟ้ีาเขยีว 2 โดม ซึง่เป็นหอคอยคู่ทีม่คีวามสูงถงึ 99 เมตร ดา้นนอก

กอ่สรา้งเนน้ใชอ้ฐิสแีดงๆ นับเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเมอืงมวินกิ  

 

 

 

New Town Hall  

ศาลาว่าการเมอืงหลังใหม่ตัง้อยู่บรเิวณจัตุรัส Marienplatz ดา้นทศิเหนือดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มี

ตน้แบบมาจากบรัสเซลสซ์ติีฮ้อลลท์ีส่รา้งแบบนีโอโกธคิ จงึมคีวามหรูหรางดงาม และเด่นสะดุดตาแต่ไกล 

กลายเป็นเอกลักษณ์  

 

จัตรัุส Marienplatz  
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จัตุรัสกลางเมอืงมวินกิ แหล่งรวมของความเจรญิรุ่งเรอืงของยคุสมัย และสัญลักษณ์โดดเด่นของเมอืง อกี

ทัง้เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่ัก :   Holiday Inn München Süd 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที3่) 

  

น าทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์ส

ตัทท์ Hallstatt ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 

207 กม./ 3 ชม.)  

หนึ่งในหมู่บา้นริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก 

ออสเตรยีเป็นประเทศที่ข ึน้ชือ่เรือ่งความโรแมน

ตกิ อกีทัง้บรรยากาศและความเงียบสงบเหมาะ

แกก่ารมาพักผอ่นหยอ่นใจ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมมากมายไมว่า่จะเป็น การปีนเขา, ลอ่งเรอืในทะเลสาบ, 

ป่ันจักยานน ้า, เยีย่มชมพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านอสิระเดนิถ่ายถาพเทีย่วชมวถิีชวิติของคนในหมู่บา้นตาม

อธัยาศัย 

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

วนัทีส่าม  เมอืงฮลัสส์ตทัท ์ประเทศออสเตรยี - เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ สาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุ

มลอฟ  - อนสุรณ์สถาน Jan Hus   อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 210 

กม./ 3 ชม.) ประเทศสาธารณรัฐเชก็  

เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่างตอนใต ้ทีล่อ้มรอบดว้ยแมน่ ้า Vltava ท าใหเ้มอืงแหง่นีม้ลีักษณะคลา้ยหยดน ้า จน

ถกูขนานนามวา่เป็น "เมอืงหยดน ้า"  

 

น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณรอบนอก ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle)  

ปราสาทกอธคิดัง้เดมิ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวาบนแหลมหนิ มหีอคอยสชีมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจา้

หญงิในนยิาย มอีายกุว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์สว่นตัวของขนุนางถงึ 3 ตระกลู กอ่นจะตกเป็นสมบัติ

ของรัฐบาลในทีส่ดุ  

 

อนุสรณ์สถาน Jan Hus  

อนุสาวรยีข์นาดใหญ่แสดงใหเ้ห็นนักรบ Hussite ทีไ่ดรั้บชยัชนะและโปรเตสแตนตซ์ ึง่ถูกบังคับใหต้อ้งลี้

ภยั ถกูเปิดเผยในปี 1915 เพือ่เฉลมิฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลชีพีของ Jan Hus อนุสรณ์ไดรั้บ

การออกแบบโดย Ladislav Šaloun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่ัก :   Spa Hotel Vita 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั – สะพานชารล์ส ์– โบสถต์นิ – หอนาฬกิา

ดาราศาสตร ์– เมอืงเบอรโ์น      อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 
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น าทุกท่ าน เดินทางสู่  เ มืองปราก  (Prague) 

(ระยะทาง 150 กม./ 2.30 ชม.)  

เมืองหลวง เมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐเช็ก 

เมอืงทีม่คีวามเก่าแกร่าว 200 ปีก่อนครสิตกาล มี

แม่น ้าวัลตาวา เป็นแม่น ้ าสายส าคัญที่หล่อเลี้ยง

ชาวเมืองมาแต่โบราณ ดว้ยความสวยงาม และ

เงยีบสงบ จงึท าใหไ้ดรั้บสมญานามว่าเป็นดนิแดน

ของ “มงกฎุแหง่ยโุรป (Crown of Europe)”  

 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (คา่เขา้ชม รวมในคา่ทัวร)์  

ปราสาทเกา่แกส่ถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุก๊ว่าเป็นปราสาทโบราณทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปดว้ยตัวพระราชวัง มหาวหิารเซนตว์ติุส และป้อมปราการ ตัว

อาคารเป็นแบบสไตลโ์รมนัตัง้แตศ่ตวรรษที ่10  

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

  

น าทุกท่านชม มหาวหิารเซนตว์ติัส (St.Vitus 

Cathedral) อนัเกา่แก ่ 

โบสถ์แห่งนี้ เ ป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหา

วหิารแห่งนี้คอื บรเิวณชอ่งหนา้ต่างถูกประดับ

ประดาดว้ยกระจกส ีรอบๆผนังตกแตง่ดว้ยภาพ

จติรกรรม และประตมิากรรมทีม่คีวามประณีต

และสวยงามสดุๆ  

 

 

 

 

สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge)  

สะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวขา้มแม่น ้ าวัลตาวา 

(Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คอืเหล่า

รูปปั้นสไตลบ์าโรก (Baroque Statues) ทัง้หมดกว่า 30 
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รปู ทีถ่กูวางอยูข่า้งสะพานชารล์สม์าตัง้แตใ่นศตวรรษที ่17  

 

 

โบสถต์นิ (Church of Our Lady before Tyn)  

โบสถ์ที่ใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาสไตล์โกธิค สิ่งที่

น่าสนใจทีส่ดุในโบสถน์ีไ้ดแ้ก ่ภาพวาด แท่นบชูาโดยแบบ

โกธคิ ทีถ่กูสรา้ง และออกแบบโดย Karel Škréta และทีน่ี่

ยังมีหลุมฝังศพของนักดาราศาสตรที่มีชื่อเสียงอย่าง 

Tycho Brahe อกีดว้ย  

 

 

หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock)  

หนึ่งในนาฬกิาที่มคีวามเก่าแก่ และมกีารสรา้งที่ประณีต

ทีส่ดุในโลกเรอืนหนึง่ องคป์ระกอบของนาฬกิานี้มทีัง้หมด 

3 สว่นดว้ยกันคอื หนา้ปัดทีบ่อกถงึเรือ่งราวเกีย่วกับดารา

ศาสตร ์การอธบิายต าแหน่งการโคจรของดวงอาทติย ์และ

ดวงจันทร์ และบอกรายละเอยีดอืน่ๆอกีมากมายเกีย่วกับ

ดาราศาสตร ์

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 206 กม./ 3 ชม.)  

จัดเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมอืงหลวงของประเทศเช็กเกยีซึง่เป็นทีรู่จั้กในอาคาร

สถาปัตยกรรมศลิปะสมยัใหม ่

  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

ทีพ่ัก :   Vista Hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้   บราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบธ – มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ - เมอืง

บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ-ี ลอ่งเรอืชมความงามของแมน่ า้ดานบู – รปูปัน้เจา้หญงินอ้ย   

    อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 

  

น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืง บราตสิลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกยี (ระยะทาง 130 กม./ 2 ชม.)  

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี และมอีาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรยีและ

ประเทศฮงัการ ีโดยเป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่พีรมแดนตดิกบัสองรัฐเอกราช  

 

น าท่านถ่ายภาพด้านนอกกบั  ปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava castle)  

ปราสาทหลักของบราตสิลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกีย 

เป็นอาคารรูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้ขนาดใหญ่อันงดงามแห่งนี้ที่

ตั ้ ง อ ยู่ เ ห นื อ แ ม่ น ้ า ด า นู บ  มีค ว า มผสมผส านขอ ง

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เรอเนสซองส ์และบารอกไดอ้ยา่ง

ลงตัว และทีส่ าคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นทีเ่ก็บมงกุฎ

และคฑาส าหรับพธิรีาชาภเิษกอกีดว้ย  

 

โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบธ (The Blue church)  

หรอืทีรู่จั้กกันทั่วไปในชือ่โบสถส์นี ้าเงนิ เนื่องจากสขีอง

สว่นหนา้ , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลอืบสฟ้ีา 

สรา้งขึน้เพื่อถวายแก่อลซิาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของ

แอนดรูว์ที่สอง ผู เ้ติบโตขึ้นมาในปราสาทเพรสเบิร์ก 

ปัจจุบันที่นี่ เ ป็นส่วนหนึ่งที่ท าหนา้ที่เ ป็นโบสถ์ของ

โรงเรยีนมธัยมตอนปลาย  

 

มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ (St.Martin’s cathedral)  

เป็นโบสถ์ในเมืองบราตสิลาวาสโลวาเกียและมหาวหิาร

แห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลกิ แห่งบราตสิลาวาตัง้อยู่ที่

ชายแดนดา้นตะวันตกของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตร ์เป็น

โบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในบราตสิลาวา 

  

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.)  
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ประเทศในยโุรปกลางทีม่สีถาปัตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และเมอืงบดูาเปสต ์เมอืงหลวงประจ า

ประเทศฮงัการทีีม่ชี ือ่เรยีกเลน่ๆวา่ ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ  

 

พาทุกท่านท าอกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดคอื การล่องเรอืชมความงามของแมน่ ้าดานูบ (ค่าล่องเรอื 

รวมในคา่ทัวร)์  

ใชร้ะยะเวลาลอ่งเรอืประมาณ 1 ชม. ในชว่งทีเ่รา

ล่อง เ รือ  จะ เ ห็น  วิว  2  ฝ่ั งแม่น ้ า  ที่ เ ร าจะ

สังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี, 

สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ ์

Matthias,  อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ ในขณะที่

ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต ตัง้อยู่กลาง

แมน่ ้าดานูบ ปกคลมุดว้ยสวนสาธารณะและสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจ  

 

แล ะ ใ ก ล ้กั น  รู ป ปั้ น เ จ ้า หญิง น ้อ ย  (Little 

Princess Statue)  

ประตมิากรรมดัง้เดมิถูกสรา้งขึน้ในปี 1972 โดย 

László Marton ศลิปินไดรั้บแรงบันดาลใจจาก

ลกูสาวคนโตทีเ่กดิจากการแต่งงานครัง้แรกของ

เขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชดุเจา้หญงิและ

สวมมงกฎุทีท่ าจากหนังสอืพมิพโ์ดยพ่อของเธอ 

กลายเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตัง้แต่อดีต

จนถงึปัจจบุนั 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่ัก :   Verdi Grand Hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  บดูาเปสต ์– ปราสาทบดูาเปสต ์- โบสถ ์Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer 

Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรยี – กรงุเวยีนนา – มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน – 

พระราชวงัฮอฟบวรก์ – โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา – Column of Pest - ถนน Karntner Strasse 

อาหารเชา้, เทีย่ง 
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เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่2) 

 

น าทา่นเดนิทางไปถา่ยภาพกบัจดุแลนดม์ารค์ตา่งๆ  

 

เ ริ่ม ต น้ที่แวะถ่ ายภาพด้านนอกก ับ  

ปราสาทบดูาเปสต ์(Castle hill)  

ปราสาทแห่งแรกตัง้อยู่ทางใตข้อง Castle 

Hill เพื่อป้องกันการโจมตีของ Mongols 

และ Tartars ปราสาทบดูาเปสต ์เป็นอาคาร

สไตล ์Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษ

ที ่18 ปราสาทไดรั้บความเสยีหายอยา่งมาก

ในสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ส่วนมากของ

ดา้นนอกไดรั้บการบรูณะแลว้  

 

โบสถ ์Matthias Church  

ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น Church of Our 

Lady หรอืทีรู่จ้ักกันในนามของมหาวหิารอัน

ยิง่ใหญ่ที่ทัง้สวยงามและทัง้เป็นแหล่งรวม

ศรัทธาของผูค้น โดยสถาปัตยกรรมของ

โบสถ์แมทเทียสนัน้ เป็นการผสมผสานกัน

ของทัง้ศลิปะโกธคิ, นีโอโกธคิ, อารต์นูโว 

และไบแซนไทน์หลังคริสตจักร Matthias 

Church  

 

Fisherman's Bastion  

สรา้งขึน้ระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มหีอคอยเจ็ดเสาและซุม้ประตูทีไ่ดรั้บการออกแบบใน

สไตลน์ีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากทีน่ี่ทุกท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพที่ดทีีสุ่ดของเมอืงและ

แมน่ ้าดานูบ  

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 196 กม. / 

2.30 ชม.)  
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ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, 

DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (Vienna)  

เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 47 กม. / 1 ชม.) ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู

และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยีชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคาร

อนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ 

 

จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิใน

อัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตัง้อาสนะของอาร์ชบชิอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ใน

ปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอลฟ์ที ่4 ยุกแห่งออสเตรยี โบสถท์ีอุ่ทศิใหก้ับ

นักบญุสตเีฟนในบรเิวณนีม้าตัง้แตปี่ 1147  

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกที ่พระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace)  

อดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ส่วนหนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่

พ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดอีอสเตรยี  

 

โรงโอเปรา่แหง่เวยีนนา (Vienna State Opera)  

ไดรั้บการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดา้นหนา้ของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนส

ซองส ์ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาดว้ยรูปปั้นเชงิสัญลักษณ์ บนเพดานมภีาพวาดทีม่ี

ความงดงามชวนหลงใหล  

 

Column of Pest  
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เสาศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่น Graben ถนนในเมอืงชัน้ในของกรงุเวยีนนา อนุสรณ์สถานสไตลบ์าโรกสรา้งขึน้

หลังจากเกดิโรคระบาดครัง้ใหญ่ในปี 1679 เป็นผลงานประตมิากรรมทีม่ชี ือ่เสยีงและโดดเด่นทีสุ่ดช ิน้

หนึง่ในเมอืง  

 

จากนัน้ใหท้่านอสิระเดนิชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนชอ้ปป้ิงหลักในเวยีนนาและเป็นถนนชอ้ป

ป้ิงทีย่าวทีส่ดุในยโุรปเชือ่มต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบ

รนดแ์ละรา้นแฟชัน่ตา่งๆแลว้ยงัไดเ้ห็นอาคารประวัตศิาสตรต์า่งๆในกรงุเวยีนนา 

 

เย็น   อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่ัก :   H+ Hotel Wien 4* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่4) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ 

11.45 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYYS  เทีย่วบนิที ่EY054 

19.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

21.40 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

 

07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

****************************************** 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางออกและเดนิทางกลบั ประเทศไทย-ประเทศเยอรมนั 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง                        

  อาหารเชา้ 

 

                                                                                                                    

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
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1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 มถินุายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แตว่ันที ่01 ตลุาคม 2565 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 26,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (31,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออก

ใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วซีา่  หรอือืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัวเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรอือืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทัวรท์ีต่ามระบใุนโปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจัดน าเทีย่ว ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) หรือ เป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพั่กส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวันเดนิทางกลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

เพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดนิต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิ

เชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่

ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดย

ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

เฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 
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9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและ ยืน่วซีา่เชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. เก็บคา่ทปิไกดว์ันแรก ณ สนามบนิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR/ทา่น ส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจ  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม 

พรบ ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


